Do kterého období lze zařadit "malou kamennou sekyrku", dlouhou osm a širokou čtyři a půl centimetrů z nazelenalé břidlice,
nalezenou podle ústního sdělení na poli V Širočinách u Načeradce, bohužel nemůžeme přesně určit. Sekyrku, kterou chovala jedna
načeradecká rodina jako "hromový klín" Kde je dnes uložena, nevíme. Stejně málo informací máme o noži z pazourku (pravděpodobně
tedy již z období paleolitu), který v roce 1942 nalezl Ladislav Klenka v lese směrem k Zálesí v jámě pod vyvráceným stromem.
. hypoteticky můžeme s počátky slovanského osídlení spojit objevení údajné mohyly na jaře v roce 1923 při shromažďování vhodného
kamene na stavbu silnice v Načeradci

Průkazné je pouze halštatsko-laténské hradiště na Blaníku. Patří do
jihočeské
skupiny
keltských
opevnění
v okrajové
poloze
mezi
dvěma
halštatskými kulturami. Je mu připisována zejména strážní úloha a ochrana
dálkové stezky podél Blanice a snad též ochrana hledačů zlata na Blanici.(
zdejší osídlení mělo také prospekční cíle.)
Šebířov
Školní budovu je z r. 1858.43)

43
) Při kopání základů školy v Šebířově nalezeny tu byly lidské kosti a při
nich otevřené bronzové kroužky, v podobě S zakroucené, později pak, při rozšiřování budovy (1884) opět kostry s bronzovými záušnicemi.
(J. Svehla, Táborsko II, 53).

Z rybníků jest největší „kamberský“, též „farský zvaný“, U mlýna „Kalače“
jest rybníček „kalačský“, pod horami jest „Podhorník“. Ve Studeném dolci
jest rybníček „Předbořický“. V roku 1925 utopili se v rybníku kamberském 3
členové rodiny hajného Babického najednou, při přechodu přes led. Matka ,
dospělý syn a vdaná dcera. Tři rakve najednou vynášeny byly z domu smutku –
hrozné to neštěstí.
Ze zlatonosných kyzů dolovalo se a dodnes na blízkém Roudným se doluje
zlato, hojně stříbrem pomíchaném. Z tohoto zlata vyrobeny byly první české
dukáty.
Průměrná teplota roční jest zde asi 7ºC. Průměrný tlak vzduchu jest asi
720 mm a průměr srážek asi 630 mm
27.1.1932 probořili se na ledě manželé Kučerovi a oba utonuli, zanechavše
2 sirotky.Pátá to oběť chladných vln rybníka
Intravilán obce Kamberk je sevřen v údolí řekou Blanicí a Kamberským rybníkem. Obec i osady Předbořice a
Hrajovice mají čistě zemědělský charakter. V osadě Smršťov je rekreační tábor továrny Tatra. Obec Zlaté Hory má
116 č.p. , Předbořice 14 č.p., Hrajovice 17 č.p. a Smršťov 3č.p..

Rozsah pěstování brambor byl před r. 1770 jen nepatrný. Údaje o větším
množství jsou také z panství Mladá Vožice kde – „pěstují se značně, takže
jeden rolník sklízí ročně také 20 korců brambor“ v městečku dva mlýny,
poplužní dvůr (F. Palacký, Popis království Českého, Praha 1848),
Ve dvacátých letech zde existovala také cihelna.
Po druhé světové válce a zejména po Únoru 1948 dochází k prudkému poklesu
obyvatel a tím také ke kulturní stagnaci až úpadku. Ještě sice doznívá
kulturní činnost např. ochotnického divadla. Utlumuje se a zaniká činnost
Sokola. Zápis ze schůze Sokola ze dne 11. února 1948 konstatuje „Protože se
poslední dobou vyvíjel tlak proti Sokolu a z mnohých míst bylo apelováno
k rozpuštění Sokola ...“ V tomtéž zápisu se vyjadřuje souhlas k užívání
Sokolovny ochotnickým spolkem a současně její využívání plánovaným
biografem.
Po žních téhož roku bylo založeno JZD.Prvním předsedou JZD (1951 – 1952)
byl Jos. Hudec. Po něm až do roku 1958 František Buriánek. Ani jeden z nich
nebyl zemědělcem, spíše to byli řemeslníci. V letech 1959-1962 předsedou
byl Jos. Vobořil a po něm od roku 1963 do r 1973 Karel Adámek. V r. 1974
došlo ke sloučení s JZD Louňovice kde K. Adámek byl předsedou až do r. 1976
Od roku 1960 patří do okresu Benešov. V přítomné době žije v tomto městečku
necelých 200 obyvatel. Roku 1991 byl obnoven historický název Kamberk.

Ke Kamberku v r.1928
přiškoleny byly vesnice: Předbořice, Lhýšov,
Hrnčíře, Kříženeč, Frauenhof, Hrajovice se Smršťovem
Přerušeno vyučování od 16.února do 1. Března kruté mrazy Největší mráz
byl u nás 11.února, kdy teploměr klesl na –37˚ C.
Dorost Čs.Č.kříže vedoucím Josef Živný
Dorost Čs.Č.kříže vedoucím Lad. Stárek
1948-49
15.5 49 Svátek matek
18.3. 50 uspořádal MNV spolu se školou „Hovory o škole“ předseda MNV
zhodnotil práci MNV vůči škole, poměr učitelů k veřejnosti a obráceně a
poděkoval řediteli za pomoc při práci MNV i všem občanům. Ze schůze vzniklo
usnesení ve formě závazku: škola vesnici – vesnice škole.
Poprvé 7.března 1951 místo oslav narozenin TGM mezinárodní den žen
„25.května 1905 biřmování Budějovický biskup Dr. Martin Josef Říha Naproti ke
Skrýšovu vyjelo banderium. Uvítání Jeho Excelence stalo se 24května 1905 o 1/2 6
hod. odpoledne místními spolky, městským zastupitelstvem a sborem učitelským. Když
Jeho Excelence u fary vystoupila z kočáru, uvítaly ho dvě dívky: Antonie
Sedláčková z Hrajovic ,a Anna Hlinská z Kamberka, pak i starosta Vosátka Jan,
Josef Jenšík strojník, František Vrzák řídící učitel. Seřaděný průvod ubíral se do
chrámu Páně, kdež bylo požehnání a po něm p. biskup poděkoval za uvítání. Druhého
dne 25 května o 7 hod. ranní sloužil tichou mši sv.,po níž bylo kázání a pak
biřmování, což bylo skončeno asi o 10 hod. dopol. Pak odebral se co budovy školní
a zde byl uvítán Františkem Vrzákem, správcem zdejší školy. V místnosti III třídy
nádherně vyzdobené, nad kteroužto výzdobou pan biskup projevil úplnou spokojenost
před shromážděným obecenstvem, byla zkouška ze sv. náboženství.Před zkouškou
pozdravila Jeho Excelenci jménem žactva Marie Vrzáková a po zkoušce Anna Javorská.
O 1!2 5 hod. odjel pan biskup do Šebířova, provázen jsa až ke Skrýšovu banderiem.
16.května 1916 uděloval J.M.Msgr. Josef Antonín Hůlka, biskup budějovický
svátost sv.biřmování. … uvítán byl zdejším učitelstvem a žactvem, u fary pak Marií
Dobešovou, žákyní z Předbořic .. po mši pozdravila .. Marie Šabatová žákyně z
Kamberka

1908-9

Slavily se jmeniny a narozeniny Jeho Veličenstva Císaře Pána a dne 10
září 1909 súčastnil se sbor učitelský smutečních služeb Božích za
v Pánu zesnulou Císařovnu Alžbětu. Při všech těchto službách Božích
zpívána byla Rakouská národní hymna. Při všech těchto slavnostech vlál
Rakouský prapor na budově školní
1908-10 2.prosince 1910 při 62 výročí nastoupení jeho veličenstva na trůn byla
žactvem
velmi
zdařile
sehrána
divadelní
hra
„Krasata“
(sepsal
J.K.Hraše) za řízení správce školy a za přispění F. Balatého. Výtěžek
po srážce vydání 23 K 10 h zaslán české zemské komisi pro ochranu dětí
a mládeže v království Českém v Praze
Den 28 června 1914 přinesl všem národům rakouským nevýslovně smutnou zvěst o
podlém atentátu, jemuž Jeho císařská a královská Výsost nejjasnější pan arcivévoda
– následník František Ferdinand a jeho jasná choť Její Výsost paní vévodkyně Žofie
z Hohenbergu padli v Sarajevu za oběť. Tato neblahá událost vzbudila ve všech
vrstvách obyvatelstva nejupřímnější bol,jenž vyzněl ve výmluvný projev lásky a
oddanosti všeho obyvatelstva ku Nejjasnějšímu panovnickému domu a našemu
mocnářství. Smuteční prapor vlál po několik dní z budovy školní. Zpívané requiem
slouženy byly dne 4 července 1914 s Rakouskou nár. hymnou.
Dne 2.prosince t.r. proveden byl „Dětský den“ na památku nastoupení Františka Josefa I. na trůn. ...
shromáždilo se žactvo ... za přítomnosti c.k. četnictva zdejšího , obecního zastupitelstva atd. ... při všech
těchto slavnostech vlály prapory na budově školní.
1948-49 Oslavy: 10 výročí Mnichova, 28 říjen, 5. výročí dobytí Kyjeva, VŘSR
Narozeniny K. Gottwalda, narozeniny Stalina, založení rudé armády, únorové
události,
smlouva s Polskem,
Slavnost světového míru 12.4, na bílou sobotu
památka obětí minulých válek,
smlouva s Bulharskem týden lesů, květnová
revoluce, 150 narozeniny A. S. Puškina, Čes rumunské přatelství
15.5 Svátek matek
V únoru 1914 epidemie spalniček, škola uzavřena od 17 února až do 20.března
V měsících září a říjnu 1914 sbíralo žactvo ostružiníkové listí pro vojsko
v poli, kterého se ve škole usušilo 13 kg. V měsícich prosinci a lednu
zhotovovalo žactvo zimní oděvní věci pro vojíny v poli za 50 K. Na jaře přimeslo
žactvo sbírkou 2 kg cínu a 5 kg mosazi
Třetí válečné půjčky zúčastnilo se zdejší učitelstvo částkou 800 K. a to
řídící učitel 600 K. K. Semrád 200 K. a žactvo počtem 8 částkou 2843 K Třetí
válečné půjčky zúčastnilo se zdejší učitelstvo částkou 800 K. a to řídící učitel
600 K. K. Semrád 200 K. a žactvo počtem 8 částkou 2843 K
Dne 6.května 1916 vybrali dům od domu v Kamberku F. Vrzák a F. Zajíc,
v přiškolených obcích vybraly Anna Balatá,choť učitele ve Dl. Lhotě, Anna
Jenšíková, Marie Vrzáková, dcera říd.učitele, jakož i Růžena Jenšíková z Kamberka,
úhrnem 144 K 24 h ve prospěch červeného kříže
1916-17Sbírání listí na čaj
Od měsíce května 1917 VI. Válečná půjčka
Prádlo pro vojíny v poli (2 kg vlna bavlna len)Zápisová sbírka (3 K.
80h) Den Válečných hrobů /, Jan Slabý rolník v Předbořicích č.9, K) VII.
Válečná půjčka upisována v listopadu 1917 u obec úřadu a u úřadu
záloženského, Reifeisenky. Loterie válečné pomocné úřadovny. Pamětnílisty
V měsíci lednu 1918 zavedena byla noční hlídka tím způsobem, že s ponocným
Jos. Beránkem z čís. 68 chodili ještě dvě osoby střídavě z čísel, nikoho
nevyjímaje. Říd. uč. F. Vrzák s p. poštmistrem Jarosl. Jandou hlídali 1.3, 5.4
Dne 24-27.srpna 1907 bylo ubytováno ve škole vojsko

V školní monografii vlastenečtí učitelé píší: „ Kamberk je městys ...
skryt v údolí říčky Blanice, lemován vyvýšeninami a kopci, chráněn jest od
chladných větrů.“
Vítaným rozptýlením jednotvárného života asi byl i pobyt vojska
v městečku. Tak tomu bylo 26. a 27. srpna 1905 kdy byl ubytován v Kamberce
a v okolí 74. pluk z Liberce. U Kamberka mělo velkolepé cvičení dne 28.
srpna t.r. dopoledne. Znovu se objevila c.k. armáda 24-27. srpna 1907 kdy
bylo ubytováno ve škole vojsko
Do nových vložek pozemkové knihy pro katastrální území Kamberk byly
připsány podle usnesení okresního soudu v Mladé Vožici ze dne 29. 7. 1943
4.února 1926 utopili se manželka, syn Josef a dcera Anna, hajného Jos.
Babického z hájenky u mlýna Kalače. Hajný zachránil pouze dceru Růženu.
Tuto tragedii zneužil pak p. farář Širůček, který napsal článek, že „Pán
Bůh potrestal za to, že utopil sv. Jana v rybníce.“ (Šimků)
4.července 1929 překvapena byla zdejší
s průtrží mračen.
27.ledna 1932 utonuli František Kučera
krátili cestu z lesa „Hory“ přes rybník

obec
čp.

větrnou
88

smrští

s manželkou,

spojenou
když

si

Dne 16.května 1933 vyhořel obytný dům Josefa a Anežky Schorných čp. 87.
Při mobilizaci 23.září 1938 byl v Kamberce ubytován vozatajský oddíl 4.
dragounského pluku, vojáci pomáhali s koňmi na poli.
Ale „Budiž konstatováno, že ... žádný svého souseda neudal gestapu ...
čímž si zdejší obec udržela klidný život po této stránce až do skončení
války, a gestapo nemělo příležitost někoho sebrat.“ Vyšetřován německou
kriminální policií byl Jan Svatek jehož stavení čp. 19 vyhořelo 28.prosince
1943
Při žních v r. 1945 pomáhalo „as 100 Junáků z Prahy“, kteří bydleli na
faře.
19

) Při té příležitosti obecní kronikář připomíná že: „Platy řemeslníkům značně stouply tak že zedník si
vydělá nyní 200 Kč za den a tesař až 250 Kč.“
Poklesem počtu obyvatel dochází také ke kulturní stagnaci způsobené též
druhotně redukcí učitelského sboru. Po roce 1945 odešlo 7 rodin osídlit
pohraničí,další úbytek obyvatel je způsobený také „odchodem na jiná
pracoviště (zejména po roce 1948) , úmrtím a jinak“ ... Ještě sice doznívá
kulturní činnost např. ochotnického divadla. Utlumuje se a zaniká činnost
Sokola. Zápis ze schůze Sokola ze dne 11. února 1948 konstatuje „Protože se
poslední dobou vyvíjel tlak proti Sokolu a z mnohých míst bylo apelováno
k rozpuštění Sokola ...“ V tomtéž zápisu se vyjadřuje souhlas k užívání
Sokolovny ochotnickým spolkem a současně její využívání plánovaným
biografem. Sál sokolovny byl využíván jako prozatímní biograf již od r.
1947. Adaptace kina byla dokončena v r. 1950 a kino bylo uvedeno do
provozu. Jejím prvním vedoucím byl p. Herda. V roce 1965 Kino skončilo, byl
zastaven provoz.
V dalších letech splývají děje v obci s děním v JZD.(Poznámka k r. 1955 –
„Všechny síly MNV byly napřeny k upevnění JZD“).
V r. 1953 došlo ke krupobití a celá úroda byla zničena více než
z poloviny
Povodeň 12.srpna 1960 postihla několik domů na Malé straně a zaplavila
tehdy družstevní výkrmnu prasat v čp. xx. 13.srpna 2002 vyplavila povodeň
tentýž objekt v té době přeměněný na rekreační chatu.

V červen 1975 byl dvakrát během čtrnácti dnů vyplaven mlýn Kalač
v důsledku lokální průtrže v povodí hrnčířského potoka, to se zopakovalo
ještě v srpnu 1977.
Dne 22.5.1983 projížděl městečkem Závod Míru Varšava-Berlín-Praha –
poslední etapu z Tábora do Prahy.
Od r. 1983 Svaz čs. ochránců přírody z Prahy (předseda Blažek Ladislav)
organizoval obnovu rybníků Kalač a Podhorník a vybahnění rybníka Kamberk.
Na „ochránce přírody“ byla převedena uživatelská práva, to bylo důvodem
nejasné privatizace rybníka po r. 2000
Dne 27 ledna 1986 byla ve svém domku čp.3 nalezena mrtvá Božena Pecková.
Zavraždil ji sekerou její vnuk.

Drobnosti
Že ani naši pradědečkové nebyli spokojeni se svými potomky svědčí zápis
ze Školní kroniky: Dne 22/V.1877 porada učitelstva. v Táboře s tímto
programem. 1.) Které jsou příčiny znemravnělosti mládeže, na kterou se zde,
onde vedou stížnosti a jakými prostředky může učitel na mravnosť a cit žáků
svých ve škole i mimo školu působit.
V každém případě měli ovšem poněkud rozdílný vztah k tvorbě krajiny. Při
různých příležitostech vysazovali stromky. V roce 1879 , dne 24. dubna ,
byla oslava stříbrné svatby JJ CK. Veličenstev. ...přikročeno ku sázení
„cís. stromků“ a sice konšely při kostele, ... a druhých u sv. Jana na
náměstí.
28.dubna 1891 byly od školních dítek sázeny stromy u kostela a
sice vsazeno bylo dvacet stromů javorů, devět lip a přes pět set mladých
dvouletých smrků, které až dorostou živý plot tvořiti mají.Lípy u kostela
byly pokáceny v průběhu šedesátých let 20. stol.
23.dubna 1906 byla
školní stromková slavnost, by buzena byla láska dítek ku stromoví,
byly
zasázeny jilmy a lípy při silnici z Předbořic do Kamberku.
Za příčinou
významného
jubilea
60.
Výročí
panování
Jeho
Veličenstva,
našeho
nejmilostivějšího císaře a krále, byla konána dne 14.dubna 1908 jubilejní
stromková slavnost, při níž ... vysázeno bylo 8 divokých stromků na náměstí
a 36 višní podél cesty vozové k Hrnčířům.
2.května 1917 Holdovací
stromková slavnost na počest nastoupení na trůn císaře Karla I. ... a pak
zasazeny byly žactvem 2 lípy na zdejším náměstí u kaple , které zůstanou
vzácnou památkou na tento velevýznamný den.
Další stromková slavnost je
zaznamenána až po 2. Sv. válce kdy: 14.IV.1946 „Slavnost míru ČČK“ a po ní
stromkovou slavnost, při níž zasazeny na sokolském cvičišti 4 lípy.
Pojmenovali jsme je lípa TG Masaryka, lípa Dra Beneše, lípa české mládeže a
lípa svobody. Kmotrami těmto lipám byly pozvány zdejší členky Svazu České
Mládeže, slečny Máňa Jenšíková, Mařenka Janušová, Amálka Holcmanová a Alena
Semrádová.

*) Revoluční národní výbor-zakladatelem byl pan Antonín Straširipka
z kalače, který si přizval ku pomoci některé naše občany mezi jinými
Jaroslav Řeháček (?), Václav Vach, Jan Semrád a Antonín Balík;
*) Dne 9.května 1945 byli všichni občané naší obce svoláni do sálu místní
Sokolovny a tam byl aklamací zvolen předseda MNV a to pan Antonín
Straširipka a další členové rady a MNV Jaroslav Řeháček, Karel Klíka řídící
učitel, Antonín Balík, Václav Burda, Karel Vach, Jaroslav Kaltounek, Luděk
Hauzer, František Buriánek, Antonín Moravec, František Svatek, Řezníček
František, Jan Kosák a Josef Jechoutek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Pokud nebyl sídelním místem vrchnostenskou správu vykonávali správci
Hejtmané“ sezením na kamberské tvrzi později v Mladé Vožici. Až do roku
1848 stával v čele obce purkmistr primas
s konšely. Spravovali obecní
majetek, udržovali pořádek v obci a napomáhali ve správě a užívání
gruntovních a rentovních práv. Rychtáře i konšele vybírala vrchnost
z místních měšťanů a přihlížela při tom k jejich přirozené inteligenci a
hospodářským schopnostem, což posilovalo jejich mocenskou autoritu.
.V roce 1669 je zmiňován v souvislosti „porovnanie przi pravie
Kamberském“ primas Jan Pavlů (?). V r. 1737 Martin Šoch primas, Josef
Lastibor, Kristgan Miksa. Jarolím Mašek, Váczlav Bednář, Lukáš Tichý, Adam
Mašek, Martin Rakaus Jan Lažanský ten čas Radních osob Miesteczka Kamberka,
a starší obecní Wáczlav Rakaus a Melichar Mašek, ten czas Rychtárz. *)

O Kamberku je zmínka i v knihách kšaftů Nového Města Pražského kde (1449?) Štefan řezník odkazuje 10 kop gr. Pohledávky na Václavu Radochovi,
rychtáři NMP, Jankovi, synu Havlíka z Kamberka. (2098,fol.170 v).V
pozdějším Štefanově kšaftu se odkaz neopakuje.

Za zaznamenání možná stojí i popis přírody jak ji páni učitelé v r. 1928
zaznamenal:Z lesních stromů drží primát borovice, potom smrk, modřín. Tu a
tam bělá se kmenem i jedle. Z listnatých jest to bříza ojediněle, dub, buk,
jilm u potoků, řeky olše, vrba, klenka a osika řídká. Stráně porostlé jsou
většinou hustým janovcem, z něhož dělají košťata. V lesích roste jahoda a
borůvka. Brusinka až na malé kopečky u Podhorníka, jež plody nenese, není
tu známa. Z keřů jest u nás líska, trnka, šípek, hloh. Ze vzácnější květeny
nachází se ve zdejším kraji Kuřička jarní (Alsine verna), nad Podhorníkem
mucholapka (rosnička droséra) a kapraď hadí.

*) Kantor (z lat.), zataralý název pro kostelního předzpěvatele, jež měl
mimo to za úkol studovati chrámovou hudbu a cvičiti choralisty ( OSN )
V říjnu 1930 dala obec omezníkovati obecní pozemky. Prací tou pověřen Ing. Doubek z Benešova. Zaměřením
přišli někteří občané o značné části svých pozemků a zvláště nad „Studánky“ byli příorky značné ( to vyvolalo
nevraživost a napadání geometra a starosty, řešila četnická stanice)
1.9.1959 Růžena Zachařová jako ředitelka mateřské školy

